
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์   
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์   

 
เหตุผล 

 
โดยทีม่าตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
อ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ส าหรับผู้ถือใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติที่ประสงค์จะด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์   จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



๑ 
 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออก 
ใบแทนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้  
“ผู้ขอรับ ใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ ขอรับ ใบอนุญาตด าเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

 
หมวด ๑  

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และ
เป็นผู้ถือใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 

ข้อ ๓ วิธีการขอรับใบอนุญาต   
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมแจ้งประเภทของ

สถานประกอบการ และระบุพื้นท่ีที่ประสงค์จะด าเนินการให้ชัดเจนด้วย 
(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม

กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 
๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
๒. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
๓. หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา

ทะเบียนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 



๒ 
 

 

(ข) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง 
๑) การประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการตลอดอายุใบอนุญาต 
๒) แผนการจัดหาเงินทุน และการประมาณการรายได้ พร้อมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องอ่ืนซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึง
แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน สมมุติฐานในการจัดท าแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต รวมถึงความเกี่ยวข้องทางกฎหมายและทางการเงิน (legal and financial 
relationships) ระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

๓) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ได้แก่ งบดุล งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ค านวณจากรายงาน
ดังกล่าว ข้อมูลโครงสร้างรายได้ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึง
ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของผู้
ขอรับใบอนุญาต 

๔) แผนการจัดหาหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี การจัดการ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การด าเนินการตามแผนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

(๔) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(๕) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ

สมบูรณ์ 
หมวด ๒  

เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๔ ระยะเวลาและการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ แล้ว ให้ส านักงาน

ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่

ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับใบอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืน
ค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่น หรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป 

 
 
ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้ เลขาธิการออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 



๓ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาต
และแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้ง
สิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ ๖ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ และข้อ ๕ 

รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน 

 
ข้อ ๗ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต  

ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที ่
แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๘  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
พร้อมเอกสารประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและไม่เกินกว่า 
สิบห้าปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

ขณะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหมวด ๑ พร้อมยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ ๙ ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้น าความในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านบนของใบอนุญาต 

 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



๔ 
 

 

 
        แบบป.ส. .............. 

 
 

ค าขออนุญาต 

 

   ขออนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

   ขอต่ออายุใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

   ขอรับใบแทนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 

 

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

๑. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ......................... 
จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่............................. ............ ....................................... 
ชื่อสถานที่ท าการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน) 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
ที่ตั้งเลขท่ี………..........……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย….................................….........................................
ถนน…….................................….ต าบล/แขวง…………............………..…อ าเภอ/.......................................
เขต………………………………....จังหวัด……………..........……….……………รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........……….................... 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………............................................ เว็บไซต์ ...........……...........……............……… 
โดยมี (ผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ..............................................ต าแหน่ง ................................... ..
อายุ.........................…ปี สัญชาติ...............…......  เกิดวันที่ .......... เดือน.....................พ.ศ.................... 

เลขประจ าตัวประชาชน     

บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................….…................….................
ถนน……...............................….... ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต………………….…........ 
จังหวัด……………..........……….………………................…................รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………................… 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................………................…............. 
 
 

เลขที่รับ………………………....     
วันที่…....……................……… 
รหัสหน่วยงาน…………..…….. 
ผู้รับค าขอ……………………….. 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

     

     

             



๕ 
 

 

๒. ชื่อผู้ย่ืนขออนุญาต 
ชื่อ......................................................................... ............ อาชีพ ...................................................... ... 
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ......... ....... 

เลขประจ าตัวประชาชน     

บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................…................…..................…..
ถนน……...............................….... ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต…………………............... 
จังหวัด……………..........……….………………................…................…....รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........…………................ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................………................…............ 
๓. รายละเอียดการด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ความประสงค์ขออนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ส าหรับ 
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน 
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 แต่งแร่เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
 เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์ 
 ประกอบหรือจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
 จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
.................................................................. ...........................................................................................   

ชื่อสากล 
............................................................................................................................. ................................ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่
............................................................................................................................. ................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................  
ละติจูดที่ ...................... ลองติจูดที่ ....................... พ้ืนที่.............. ไร่ ............... งาน ........... ตารางวา 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ............................................... 
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยสังเขป ………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 
 
 
 

     

             



๖ 
 

 

พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยดังนี้ 

  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  

  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ของผู้ยื่นขอ
อนุญาต 

  (๓) หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออก
ให้ของทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งหนังสือมอบอ านาจต้องติดอากร
แสตมป์ ๑๐บาท หรือ ๓๐บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑อย่าง 
ทั้งนี้หนังสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตาม
มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 

  (๔) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
  (๕) เอกสารหลักฐานทางการเงิน  
  (๖) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
  (๗) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ 
  (๘) เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................. ................................ 

..................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................. ................................ 

.............................................................. ...............................................................................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต.................................................................... 
       (               ) 

 
 

   ลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต .................................................................... 
       (               ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

 
หน้าที่ ........................  แบบป.ส. ............. 

รหัสหน่วยงาน.............................  ใบอนุญาตเลขท่ี..................... 
 

ใบอนุญาต 
ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙   เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ อนุญาตให้ 

.......................................................................................  
โดย ............................................................... ........................................................................................  
ที่อยู่ ............................................................................................................................. ......................... 
สถานที่ท าการ ............................................................................................................................. ........... 
ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ตามค าขออนุญาตเลขท่ี................................ ลงวันที่ .............. เดอืน .................... พ.ศ. ................... 
โดยใช้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ชื่อ ............................................................................................  
ชื่อสากล ................................................................... .............................................................................  
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
ละติจูดที่...................... ลองติจูดที่....................... พ้ืนที่.............. ไร่ ............... งาน ........... ตารางวา 
วัตถุประสงค์สถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อ ................................................................................  
อนุญาตตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................ พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. ............... 

 
 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

    ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 


